
TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 
 

på vegne av på vegne av på vegne av på vegne av Direktør Carl Schulz’ FondDirektør Carl Schulz’ FondDirektør Carl Schulz’ FondDirektør Carl Schulz’ Fond    har hehar hehar hehar herved gleden av å innby til rved gleden av å innby til rved gleden av å innby til rved gleden av å innby til     
Carl SchulzCarl SchulzCarl SchulzCarl Schulz’’’’ festmøte festmøte festmøte festmøte 

    onsdag 14. november 2012 kl. 19.00 

på Høgskolen i Sørpå Høgskolen i Sørpå Høgskolen i Sørpå Høgskolen i Sør----Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1 Trøndelag, Avd. for teknologi, Gunnerus gt. 1     
(inngang fra parkeringsplas(inngang fra parkeringsplas(inngang fra parkeringsplas(inngang fra parkeringsplassen).sen).sen).sen).            
Merk at innkjøring til parkeringsplassen nå er fra Sverresgate Merk at innkjøring til parkeringsplassen nå er fra Sverresgate Merk at innkjøring til parkeringsplassen nå er fra Sverresgate Merk at innkjøring til parkeringsplassen nå er fra Sverresgate     
og ikke og ikke og ikke og ikke som tidligere som tidligere som tidligere som tidligere fra Gunnerus gate.fra Gunnerus gate.fra Gunnerus gate.fra Gunnerus gate.    

 

  

 

Data(u)sikkerhet 

     Foredrag av professor  

    Svein Johan Knapskog    
 

    
Møtet avsluttes med sosialt samvær og tradisjonell servering.Møtet avsluttes med sosialt samvær og tradisjonell servering.Møtet avsluttes med sosialt samvær og tradisjonell servering.Møtet avsluttes med sosialt samvær og tradisjonell servering.            
Serveringen koster kr. 100.Serveringen koster kr. 100.Serveringen koster kr. 100.Serveringen koster kr. 100.----     
    
PåPåPåPåmelding til den sosiale delen ønskmelding til den sosiale delen ønskmelding til den sosiale delen ønskmelding til den sosiale delen ønskes av hensyn til serveringen es av hensyn til serveringen es av hensyn til serveringen es av hensyn til serveringen             innen mandag innen mandag innen mandag innen mandag den 12.november kl.12.00 den 12.november kl.12.00 den 12.november kl.12.00 den 12.november kl.12.00 
med påmeldingsskjemamed påmeldingsskjemamed påmeldingsskjemamed påmeldingsskjema, med E, med E, med E, med E----post til post til post til post til styret@tpfinfo.nostyret@tpfinfo.nostyret@tpfinfo.nostyret@tpfinfo.no      eller til HiST/AFT servicesenter tlf.73 55 94 50  eller til HiST/AFT servicesenter tlf.73 55 94 50  eller til HiST/AFT servicesenter tlf.73 55 94 50  eller til HiST/AFT servicesenter tlf.73 55 94 50    
 

Carl Schulz 


